
Love Knows No Bounds - Charlotte Dianco

“Hi! Ako po si A.R. Pinapunta po ako dito ni Sancho 
para sa project daw po ninyo?”

Tiningnan ni Reese ang kaharap. Matangkad ito, 
maganda ang katawan at—bagets. Mukhang naligaw 
na college student. Bakit siya pinadalhan ni Sancho 
ng teenager? Ang sabi niya sa kaibigang bading, 
assistant ang kailangan niya, hindi boylet!

“Ano’ng sabi niya sa ’yo?” Natural, hindi niya 
ipapahiya ang bagets. Hindi siya ganoon. “Sinabi ba 
niya kung anong trabaho?”

“Opo,” magalang na sagot ni A.R. 

Maganda ang ngiti, naisip ni Reese. Nakaramdam 
siya ng awa. Baka talagang kailangan ng tulong.

Naku, baka pinangakuan na naman ni Bakla 
ng magandang kinabukasan ang bagets na ito para 
mahulog sa kanyang mga kamay! 

Lalong naawa ang dalaga habang pinagmamasdan 
ang kausap. Naka-white shirt ito at kupas na maong. 
Branded ang jeans at sapatos. Pati ang bag sa likod 
nito.
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May taste, hindi jologs, naisip niya. Wala sa porma 

nito ang magsusuot ng fake. 

“Ilang taon ka na ba?”

Duda siya kung highschool graduate ito. 
Malamang ay college drop out at ngayon ay 
naghahanap ng trabaho. Maamo ang mukha nito. 
Nakakapanghinayang kung mapapariwara lang ito.

“Twenty five po,” sagot ng bagets. 

Wala sa hitsura nito ang sinabing edad kaya  
medyo nagulat siya. Baby face kasi ang lalaki—parang 
eighteen lang. Then again, people lie about their age 
all the time. Kagaya sa showbiz. But in that business, 
kahit malapit nang mag-cuarenta, sinasabi pa rin sa 
press na nasa mid-twenties lang. Kabaliktaran nitong 
kausap niya. Twenty-five na raw pero mukhang under 
parental guidance pa!

“May dala kang resumé?”

“Ah, wala po. Ang sabi po kasi ni Sancho, drop by 
lang daw po ako dito at magpakita. Wala po siyang 
sinabing magdala ako ng resumé. Biglaan po ang text 
niya sa akin kanina.” Bahagyang namula si A.R., tila 
nahihiya.

“Teka nga, jowa ka ba ni Sancho?” derecho 
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niyang tanong. Mabuti na iyong nagkakalinawan sila. 

Masasabunutan niya ang kaibigang bading. 
Magpapadala sa kanya ng aplikante sa trabaho 
pagkatapos walang resumé? Naglolokohan ba sila?

“Jowa?” Nanlaki ang mga mata ni A.R. at halos 
malaglag ang panga nito.

“Boylet?” tanong uli niya. Kinakabahan na siya 
dahil baka call boy ang lalaking ito! Malilintikan 
talaga sa kanya si Sancho. 

 “You mean, kung ano ako ni…” Hindi naituloy 
ng lalaki ang sinasabi.

 “Oo. Jowa ka ba ni Sancho?” linaw niya. She 
eyed him like a trained investigator would.

Tuluyan nang namula si A.R., mayamaya ay 
napahalakhak. Parang hindi nito alam kung paano 
magre-react.

“Hindi po. Bagong kakilala ko lang po si Sancho.” 
Nang parang mahimasmasan ang lalaki ay ito naman 
ang nagtanong sa kanya. “Jowa ng bading lang po 
ba ang tinatanggap dito? Ano po bang trabaho ang 
meron dito?”

Si Reese naman ang napahalakhak! In fairness, 
mabilis ang pick-up ng bagets! Nabuweltahan agad 
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siya.

May sense of humor. At matalino.

“Eh, kasi, pumunta ka ditong walang resumé. 
How would I know na ikaw ang hinahanap ko para 
sa project ko? Si Sancho lang ang malakas ang 
loob na magrekomenda ng kung sinu-sino sa akin. 
Kadalasan, jowa niya o kaya ay ex-bf.” Bakit ba siya 
nag-e-explain?

“No offense po sa mga bading, pero hindi po ako 
pumapatol,” seryosong pahayag nito.

Nakaramdam ng hiya sa sarili si Reese. Bakit ba 
kasi siya naging mapanghusga? Tiningnan muli niya 
si A.R. and she knew why. Ang lalaki kasing ito ang 
tipo ng mga bading. To describe him in one word: 
yummy.

Mabilis na ipinilig niya ang ulo at lalong 
pinapormal ang hitsura kahit medyo naninigas na 
ang leeg niya. Baka makahawig na niya si Morticia 
ng Adams Family.

“Okay, so here’s what I am looking for. I need 
someone who can assist me with my projects. I handle 
corporate shows and events. Minsan, sabay-sabay ang 
mga inquiries and presentation, and I cannot be in 
two or three places at the same time. So kailangan 
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ko ng magpo-proxy sa akin, saka sasama kapag may 
field work. Para naman hindi isipin ng iba na ako lang 
ang kumikilos. You know what I mean?” 

Tumango si A.R. Reese noticed na talagang 
nakikinig ito nang mabuti.

“Dapat organized, magaling sa computer, at 
kayang kausapin ang mga suppliers.”

“Nasaan na po ang dati n’yong assistant?”

“Wala. I never had one. I usually work with a 
team that I hire—project-based. I never thought 
of getting an assistant in the past. Mahirap kasing 
ipagkatiwala na lang basta ang mga contacts ko. I 
mean, it’s hard to really trust some people. Kaya hindi 
ako nagpa-ads na kailangan ko ng assistant. Gusto 
ko ’yung referral.”

“Okay,” he said. 

Tila naintindihan naman siya nito. The guy 
looked like a male model, pero halatang may pinag-
aralan. Puwede kaya niya itong maging assistant?

Naalala niya si Sandra Bullock sa pelikulang The 
Proposal, kung saan isang super hot guy ang assistant 
nito, played by Ryan Reynolds no less. Feeling ni 
Reese, kapag si A.R. ang kinuha niya, baka pati mga 
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kliyente niya ay mataranta! 

“What school are you from, if you don’t mind?” 
Sa school na magkakatalo nito, naisip ng dalaga. 

Malay ba niya kung auto-mechanics pala 
ang pinag-aralan nito? Siyempre, hindi iyon ang 
hinahanap niya sa production!

“Sa UP Diliman po. Kayo?” 

Literal na nanlaki ang mga mata ni Reese sa 
narinig. Bigla siyang na-excite. Para siyang taga-
probinsya na nakatagpo ng kababayan sa Maynila.

“Taga-UP din ako.” Hindi niya napigilan ang 
sarili. “Ano’ng course mo?”

“History. Ikaw?” Ang lapad ng ngiti nito.

“Psychology,” proud na pahayag niya. Suddenly, 
nakaramdam siya ng matinding guilt. Imagine— 
pinagdudahan niya si A.R. na call boy.

“Ah, same school pala tayo. Kaya pala napaka-
straightforward n’yong magsalita. Para po kayong 
nanay ko, prangka din. Dati kasi siyang aktibista 
n’ung kabataan niya,” narinig niyang sabi nito.

Tama bang i-compare ako sa nanay niya? Gusto 
niyang batukan ang kaharap. Mukha na ba siyang 
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nanay?

“Gusto mo ba talagang magtrabaho dito?” May 
halong sarcasm ang tono niya. 

Tila balewala iyon sa lalaki. Bakit ba siya nag-
aaksaya ng panahon sa lintek na bagets, gayong 
ipinaramdam nito na losyang na siya?

“Opo. Willing po akong magtrabaho.” He 
smiled. “Basta ba i-orient n’yo akong mabuti, para 
hindi ako mangapa. Fast learner po ako, hindi kayo 
mahihirapan sa akin.”

“Ano ba’ng trabaho mo dati?”

“Researcher po ako dati sa office ni Congressman 
Vicente, pero tapos na ang term niya. Ayoko pong 
mag-base sa probinsya niya kaya nag-resign ako.” 

“Mahirap talaga ’pag sa politika,” komento niya.

Tumango lang ito.

“And after mong mag-resign...”

“Nag-aral po uli ako. Kumuha ako ng advanced 
photography at basic cinematography sa UP. Wala 
lang, gusto ko lang matuto. Sayang din kasi ang oras.”

“I see.” Tumangu-tango siya. Impressed na siya. 
“Sige, tatanggapin kita dito tutal tingin ko sa ’yo 
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eh, madali mong makakabisado dito. I have a small 
office. Most of the time ay ako lang ang nandito saka 
si Sancho. Nagkakaroon lang ng maraming tao kapag 
may meeting or pre-prod.”

“Okay lang po. Mas gusto ko ngang kakaunti 
lang ang tao para hindi marami ang pakikisamahan.”

“Introvert ka?” Naitanong niya bigla kahit iyon 
wala sa hitsura ng lalaki. Mukha kasi itong sociable. 

“Hindi po sa ganoon. Mas komportable lang 
ako sa tahimik na environment. I can easily adjust 
though.” He smiled.

May sa nuno sa punso yata ito dahil nakumbinsi 
siya. That very day ay mayroon na siyang bagong 
assistant.

—————

Twenty-nine na siya, going on thirty, at dalaga pa 
rin. Nanganganib na ang matris niya. Sa totoo lang 
ay gusto na niyang magkaanak. Kung posible lang sa 
kanya ang immaculate conception, bakit hindi? Pero 
ordinaryong tao lang siya at kailangan niya ng ka-
partner para maging isang ganap na ina. Reese had 
nothing against adoption. Pero mas gusto kasi niyang 
sa kanya mismo manggaling ang bata na tatawagin 
niyang anak.
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Pero malas yata siya sa lalaki dahil palpak ang 

lahat ng mga naging relasyon niya.

Her first boyfriend was a mama’s boy who left her 
with a broken heart dahil ayaw sa kanya ng nanay 
nito. Natakot si Andrei na mawalan ng mana kaya 
pinili nitong hiwalayan siya. Minahal pa naman niya 
nang husto ang lalaki. Pero hayun at sinaktan lang 
siya. 

Enter the military pilot. It was like a dream come 
true. Guwapo kasi ang lalaki, malambing, mabait at 
iyon nga—a pilot! Feeling niya noon, siya ang leading 
lady ni Tom Cruise sa Top Gun. 

Nagkakilala sila ni Phillip sa isang event na 
ginanap sa Villamor Air Base. Agad nitong kinuha 
ang number niya and they started dating. Enjoy siya 
sa company ng lalaki, but the inevitable happened. 
Na-assign sa Mindanao si Phillip dahil sa puspusang 
kampanya ng gobyerno laban sa terorismo. Cotabato, 
Zamboanga at Sulu lang ang iniikutan nito at hindi 
nakakabalik ng Manila kaya pareho silang nahirapan. 
Hindi naman siya makapunta ng Mindanao kaya di 
rin nagtagal ang relasyon nila. Pareho silang hindi 
masaya sa long-distance relationship.

 Pagkatapos, nakilala niya si Mandy through a 
friend na taga-Philippine Stock Exchange. Guwapo rin 
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si Mandy, galante at maporma. Chickboy nga lang. 
Although nangako itong magpapakabait, one month 
pa lang ay nahuli na niya itong may kahalikang babae 
sa isang restaurant. Yes. Makapal din ang mukha ni 
Mandy.

 Pahinga na sana ang puso niya. Ayaw muna 
niyang magmahal dahil nai-stress lang siya. Pero 
nakilala niya si Janryll. Na-love at first sight daw sa 
kanya ang guwapo at matikas na lalaki. Hindi agad 
siya naniwala. Military man na naman kasi. Feeling ni 
Reese ay lolokohin lang siya. Pero sincere si Janryll. 
Matiyaga itong nanligaw sa kanya kaya na-in love 
din siya at naging maayos ang samahan nila kahit 
laging nasa assignment ang lalaki. 

Kahit long-distance relationship ang mayroon 
sila, this time ay kinaya na ni Reese. Ilang beses sila 
kung mag-usap sa loob ng isang araw at oras-oras na 
nagte-text ang lalaki. 

For the first time ay kampante na siya sa relasyon. 
She knew she found the man she would spend the rest 
of her life with. When Janryll started talking about 
settling down, na-excite siya. At kahit sa cellphone 
lang siya niyaya nito na magpakasal, naiyak pa rin 
si Reese. Sa Pagadian naka-assign ang lalaki noon.

Ang plano ni Janryll ay mag-file ng leave nang 
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buwan na iyon. Pupunta ito ng Maynila kasama ang 
pamilya para mamanhikan sa kanila. Hindi na siya 
makatulog at halos hilahin na niya ang oras. Pero 
one week bago ang pamamanhikan ay na-ambush si 
Janryll. Killed in action ang lalaki. 

Pakiramdam ng dalaga ay namatay na rin siya 
nang araw na malaman niya ang balita. Halos 
mapugto ang hininga niya sa kaiiyak. Di niya 
matanggap na ang katulad ni Janryll na mabait, 
maalaga, may prinsipyo at mahal na mahal siya ay 
maagang namatay. Ni hindi man lang sila nabigyan 
ng mahaba-habang pagkakataon. Feeling tuloy niya, 
unfair magbiro ang tadhana.

Kung sana ay nabigyan man lang siya ng anak 
ni Janryll bago ito namatay, baka mas gumaan 
ang pakiramdam ni Reese. Kaso nga, ni hindi sila 
nagkasama nang matagal. Palaging nagmamadali ang 
lalaki kapag binibisita siya sa Maynila dahil kailangan 
nitong bumalik agad sa kampo. Masyado kasing 
tapat sa sinumpaang tungkulin si Janryll. Hanggang 
sa huling sandali ng buhay nito ay bayan pa rin ang 
inisip. Kaya heto ngayon siya, mag-isa at malungkot. 
Walang jowa.
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“By choice yata ang pagiging loveless mo, eh,” akusa 
ni Sancho. Kasalukuyan silang naglalakad sa loob 
ng ABS-CBN dahil may ka-meeting sila tungkol sa 
isang project. “Maraming nagkalat na lalaki diyan 
sa tabi-tabi, deadma naman sa ’yo. Eh, kung ganyan 
ka, Inday, talagang tatanda kang dalaga.”

“Hoy, Bruha, hindi mo kasi ako kagaya na 
makindatan lang ng lalaki, eh, mahal mo na. 
Isinasama mo pa sa inyo. Kaya ka napagnanakawan 
ng cellphone, eh,” sita niya sa mahinang tinig.

“Uy, in fairness kay Marlon, nagsabi siyang 
hihiramin niya ang cellphone ko. Kaso nagipit siya 
kaya naibenta daw niya. Hindi niya ninakaw ’yung 
cellphone,” depensa agad nito sa dating boylet.

Madali kasing mabola ang kaibigan kaya kung 
minsan ay gusto na itong ihulog ni Reese sa bangin. 
Laging nasasaktan, laging luhaan. Feeling ng bading, 
ang buhay nito ay isang teleserye.

“Ewan ko sa ’yo. Kung sinu-sino kasi ang jinojowa 
mo kaya pati tuloy ’yung bagets na pumunta sa office 
ko n’ung isang araw ay napagkamalan kong boylet 
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mo!”

“Sino, si A.R.?” Nang tumango siya ay 
napahalakhak si Sancho. “Ay, josko! He’s so straight. 
Gusto ko na ngang ilublob sa balde nang matauhan.”

“At inis ka sa kanya dahil straight siya?” Lalo 
siyang natawa sa sinabi ng kaibigan. 

“Kasi ang yummy-yummy niya pero homophobic 
naman. ’Kainis!”

“At kasalanan niya ’yun? Alam mo, ikaw, tigilan 
mo na ’yan. Bata pa ’yun gusto mo nang i-corrupt.”

“’Sus, anong bata? Sabihin mo, puwede nang 
gumawa ng bata ’yun! Hindi na menor de edad ang 
lalaking ’yun ano?”

“Pero he looks like a teenager,” giit niya. Lihim 
siyang napangiti nang maalala ang bagong assistant. 
Kapag nagsuot ito ng shorts at rubber shoes, 
magmumukha itong nasa junior high.

“Baby face lang talaga si A.R., kaya nga patay na 
patay kami d’un. Buong bading federation yata d’un 
sa isang project na pinagsamahan namin, in love sa 
kanya. Researcher kasi ’yan dati ni Congressman. 
Eh, di ba, nagkaroon ng project doon si Edda? Doon 
ko siya nakilala! Tilian nga ang mga bading nang 
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makita siya. Tawag namin sa kanya, ‘papiness’, buti 
hindi pikon.”

Natawa si Reese. Hindi niya ma-imagine ang 
hitsura ni A.R. habang pinalilibutan ng mga bading 
na kagaya ni Sancho. 

“Masipag siya at walang ere. Trabaho lang 
nang trabaho at hindi umaangal. Kaya nga siya ang 
nirekomenda ko sa ’yo, eh. Kasi nga alam kong wala 
na siya kay Congressman,” patuloy nito.

 “Mukhang bilib na bilib ka d’un. Alam mo bang 
dumating ’yun sa office para mag-apply pero ni hindi 
nagdala ng resumé?”

“In-award mo? Pinagalitan mo?”

“Hindi, mukhang mabait, eh.”

“So papaano?”

“Well, kinuha ko pa rin. Taga-UP, eh.”

“Alam mo, ikaw, biased ka din, eh, ’no?”

“Hindi, ah! Marunong akong kumilatis ng tao. 
Magaling siyang magsalita, may self-confidence at 
mukhang madaling matuto. Kaya tinanggap ko na 
agad kahit ikinumpara ako sa nanay niya!”

Muling napahalakhak si Sancho sa sinabi niya. 
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Bigla niya tuloy sinaway ang kasama dahil baka 
masita na sila ng guard. Ang ingay-ingay na kasi nila.

“Oh, my God! Ano’ng sabi sa ’yo? Luku-luko 
talaga iyon! Paano ka ikinumpara?”

“Ewan. Basta narinig ko na lang pareho daw 
kami ng nanay niya. Or something to that effect. 
Diyos ko, Sancho, tell me. Do I really look that old 
to be compared to a mother with a twenty-five-year-
old child?”

“Well, hindi siya child. He’s a man. And a very 
hot man. Pero...” Saglit na tumigil si Sancho para 
tingnan siyang mabuti. Inikutan pa siya nito na 
parang mannequin na ini-inspection. Mayamaya ay 
nagsalita uli ito.

“’Day, mukha ka na ngang nanay dahil wala man 
lang style ang buhok mong mahaba. Lagi na lang 
nakapusod. Tapos ang mga outfit mo pa, jeans and 
shirt and rubber shoes. Para kang tomboy. Ni wala 
ka man lang feminine touch, except for your makeup 
and choice of bag.”

“Aray ko. Andami mo nang sinabi. Nakakasakit 
ka ng damdamin, ha!”

“Hello! Tinanong mo kaya ako. Alangan namang 
magsinungaling ako, eh, kaibigan kita. You deserve 
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to know the truth, di ba?”

“Well, the truth hurts. Syet ka!” Bahagya pa 
niyang hinampas ng hawak na folder ang bading. 
Natigil lamang ang kulitan nila nang sabihin ng 
sekretarya ng ka-meeting nila na mag-proceed na 
sila sa conference room.

Still, naiwan sa isip niya ang sinabi ng kaibigan.

Mukha talaga akong nanay? Tomboy na nanay? 
Pucha, ang sama ng kombinasyon, ah! 

Hilakbot na hilakbot siya. Kailangan yata niya 
ng total make-over.

—————

Naisip ni Reese na mag-enroll sa isang dance 
studio. Okay na iyon kaysa mag-gym. Mas type 
niyang sumayaw kaysa mag-exercise nang paulit-ulit 
at magbuhat nang kung anu-anong gym equipment. 
Mabuti na lang at may dance studio malapit sa Cubao 
kaya hindi na niya kailangang dumayo pa ng Ortigas 
o di kaya ay Makati. 

“Pero kelan n’yo po balak magsimula, Ma’am?” 
tanong ng receptionist matapos niyang magbayad ng 
fee. “Meron po kasi kaming MWF sched. Meron din 
po ng weekends.”
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“Anong oras ’yung weekdays n’yo?” Trip niyang 

magbasa at manood ng DVD kapag weekends.

“Alas siete po ng gabi hanggang eight thirty.”

“Sige, doon mo na lang ako i-book.”

“Magsisimula na po kayo bukas?”

“Next week na.”

Balak niyang mamili muna ng bagong dance 
clothes pati na rin sapatos. Isa pa, ayaw niyang 
mabigla ang katawan.

“Sige po. Asahan namin kayo next week, ha?”

“Miss, puwedeng humingi ng favor?”

“Ano po ’yun, Ma’am?”

“Puwedeng paki-remind ako sa text the day 
before para maalala ko na may dance class ako?” She 
sounded silly pero nagpapakatotoo lang siya. May 
tendency talaga siyang makalimutan ang dance class.

“Sige po, walang problema,” sagot ng receptionist 
na bahagyang natatawa. 

Hindi naman na-offend ang dalaga.

—————
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Pauwi sina Reese at A.R. galing sa isang mall 

tour. Hindi na sumabay sa kanila sina Sancho at ang 
dalawa pa nilang production staff kaya dalawa na 
lang silang bumalik ng Quezon City from SM Mall 
of Asia. Nakuha kasi ni Reese ang promo ng isang 
bagong singer kaya ang production company niya 
ang nag-organize ng event.

Abala sa pagte-text si A.R. habang tahimik na 
nagda-drive si Reese sa kahabaan ng Edsa-Pasay. 
Tatlong linggo pa lang silang magkasama sa trabaho.

“Kanina ka pa text nang text, ah,” puna niya.

“Gf ko po, nangungulit lang,” nakangiting 
sagot nito na hindi man lang inalis ang attention sa 
cellphone.

Nakaramdam siya ng inis. Di niya ugali ang 
makialam sa personal na buhay ng staff kaya hindi 
na siya umimik. Ni hindi na siya nagtanong pa dahil 
baka isipin ng bagets niyang assistant na atribida siya.

“Wala po ba kayong boyfriend, Ma’am?”

Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Nagulat 
siya sa derechong tanong nito.

“Bakit mo naitanong?” Hindi pa sila close para 
ilahad niya ang kanyang love story.
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 “Wala. Wala lang po kasi akong napapansin na 

pumupunta sa office para sunduin kayo. Wala rin 
akong naririnig na tumatawag sa inyo.”

 “Secretive ako, eh,” pa-misteryosa niyang sagot.

 “So nasundan na po ’yung boyfriend n’yong 
namatay?” inosenteng tanong nito.

Biglang napaubo ang dalaga.

 Shit ka, Sancho! 

Lalong nanggigil si Reese sa manibela. At 
ibinulgar na pala siya ng bading na kaibigan.

 “Paano mo nalaman ’yun?” tanong pa rin niya 
kahit alam na kung sino ang salarin.

 “Naikuwento lang po ni Sancho n’ung isang 
araw.”

 “Bakit niya naikuwento?” Kailangang 
masabunutan niya talaga ang bruhang bading kapag 
nakita niya bukas.

 “Wala lang po. Napag-usapan lang kasi namin 
n’ung lunch time ’yung mga lovelife-lovelife namin.”

 “Ah. So ginawa n’yong dessert ’yung tragic love 
story ko?” Mapapatay na talaga niya si Sancho!



Love Knows No Bounds - Charlotte Dianco
 “Naku, sorry po, Ma’am. Wala po kaming 

intention na pag-chismisan kayo. Nabanggit lang po 
talaga.” Napakamot ng ulo ang namumulang si A.R.. 

“Well, open book naman ang nangyari kay Janryll 
kaya okay lang.”

“So, may bago na kayong bf ngayon?” tanong 
uli nito.

Bakit ba siya magsisinungaling dito? Mag-
iimbento pa ba naman siya ng lovelife ganoong zero 
talaga siya pagdating sa bagay na iyon?

“Wala. Janryll was my last boyfriend,” amin niya. 

May kirot pa rin siyang nararamdaman kapag 
binabanggit ang pangalan ng namayapang nobyo. 
Dati ay naiiyak siya tuwing naiisip ang lalaki at ni 
hindi niya masabi ang pangalan nito nang hindi 
nagbabara ang lalamunan niya. Ngayon ay parang 
normal na ang lahat. May kaunting sakit. At least, 
kaunti na lang. Bearable, as people would say. 

 “Sana makatagpo na kayo ng bagong pag-ibig, 
Ma’am. Para di kayo malungkot.”

“Eh, kung meron nga lang bang botika 
na nagtitinda ng gamot para sa mga pusong 
nalulumbay…” Bahagya siyang tumawa. 
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“Wow, ang lalim n’un, ah!” Napasipol pa ito. 

“’Yaan n’yo, Ma’am, pag mayaman na ako, bibilhan 
kita ng boyfriend!”

“Ano ’yun, keychain na nabibili sa tindahan? ’Tse, 
pinagmukha mo pa akong matronang uhaw!”

“Ilang taon na po ba kayo?” natatawa na ring 
tanong nito, itinago na ang cellphone. 

“Ewan ko sa ’yo! Mag-text ka na nga lang diyan 
para hindi mo pagkainteresan ang edad ko. Bastusan 
na ’to, eh,” biro niya.

 Tumahimik ang lalaki at muli ngang kinuha ang 
cellphone. Ibinalik nito ang attention sa pagte-text. 

Napaisip tuloy siya. Ganoon ba ang impression 
sa kanya ng ibang tao? Desperada na? Mabilis na 
tiningnan ni Reese ang sarili sa salamin ng kotse. 
Hindi naman siya pangit, ah! May breeding, matalino, 
at alam niyang mabait siya. Pero bakit kaya parang 
mailap sa kanya si Mr. Right?

 Naalala niya ang sinabi ni Sancho. Mukha 
raw siyang tomboy manamit! Mabuti na lang daw 
at matalino siya at magaling kaya marami siyang 
nakukuhang projects. In short, wala man lang siyang 
visual representation!
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 Ano ba’ng gagawin ko? Magpapa-make over? 

Magpapayat gaya ng mga models? 

Naalala niya ang enrollment sa dance studio. 
Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pumupunta 
roon. Ilang beses na siyang tinawagan ng receptionist 
pero lagi siyang nagdadahilan na busy pa at laging 
out of town. 

Magsuot kaya ako ng mga seksing damit? Baka 
naman multuhin siya ng namayapang boyfriend.

Ganoon na ba ang type ng mga lalaki ngayon? 
Bigla tuloy siyang na-curious sa girlfriend ni A.R.

“Ano’ng hitsura ng girlfriend mo?” casual na 
tanong niya bago napigilan ang sarili.

“Po?” Halatang nagulat din ang lalaki.

“May picture ka ba diyan? Patingin?” Stoplight 
na sa unahan kaya nilingon niya ito.

“Hindi naman po siya maganda talaga. Okay 
lang. Ewan ko ba kung paano naging kami.” Iniabot 
nito ang cellphone. Naka-wallpaper ang picture ng 
babae.

Hindi pa maganda sa standard niya ito? Nanlaki 
ang mga mata ni Reese. Naka-two piece ang isang 
seksing babae na nakangiti. Bigla siyang nanliit 
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at nanlambot habang ibinabalik ang cellphone ng 
kasama.

Kung hindi ito nagagandahan sa girlfriend nito 
na parang modelo na, ano kaya ang tingin nito sa 
kanya—voodoo doll? Parang kastilyong buhangin 
na gumuho ang self-esteem ni Reese nang mga oras 
na iyon. Talaga sigurong hindi na siya makakatagpo 
ng lalaking magiging partner in life dahil iba na ang 
standards ngayon ng lipunan!

“Paano kayo nagkakilala?”

“Nag-apply din siya dati as researcher kay 
Congressman.”

“Hindi tinanggap?” Lihim siyang natawa pero 
hindi siya nagpahalata. Sa isip ng dalaga ay baka 
bobita ang naturang babae!

“Hindi siya type ng chief of staff namin.”

“So, saan siya nagtatrabaho?”

“Pre-school teacher po siya sa Cavite.”

“Ang layo,” komento niya.

“Taga-roon po kasi sila.”

“So, lagi kang bumibisita doon?”
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“Usually kapag weekends.”

Matiyaga, naisip ni Reese. Bihira na ang lalaking 
ganyan ka-tiyaga.

“Gaano na kayo katagal?” tanong uli niya.

“Two years na po.”

“Tagal na rin, ah.”

“Gusto na nga po niyang magpakasal kami, kaso 
ayoko pa. Marami pa akong gustong gawin.”

“Bata ka pa kasi, eh. You still have time to enjoy 
and explore life.”

“Oo nga po. Saka sa career, madami pa 
akong gustong gawin.” Tila nahihiya ito habang 
nagkukuwento. “Gusto kong maging isang sikat na 
photographer at magkaroon ng mga exhibits.”

“That’s good. You know your priorities in life. 
Saka lalaki ka, wala kang biological clock na iisipin.”

“’Yun ang point ng girlfriend ko, Ma’am. Ayaw 
daw po niyang manganak na may-edad na.”

“Kung same age lang kayo, I don’t see any 
problem. Pareho pa kayong bata. Hindi niya 
kailangang magmadali.” Hindi maintindihan ni Reese 
kung bakit parang bigla siyang naging involved. 
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“Huwag kang basta na lang susugod sa giyera kung 
hindi ka rin lang sigurado.”

“Kaya nga po.”

Pareho silang natahimik. Out of the blue ay naisip 
ni Reese na magkuwento uli.

“Alam mo bang gusto kong magkaroon ng sariling 
magazine? ’Yung travel magazine. Kapag natuloy 
’yun, ikaw ang magiging official photographer ko.”

“Wow, talaga? May balak kayong gan’un? Ang 
galing!”

“Oo. Kaya magpakagaling ka.”

“Para kasi sa iba, hobby lang ang photography. 
Ako, passion ko po talaga ’to.”

“Dapat pala mag-travel ka para mas marami kang 
makitang lugar at makunan ng pictures.”

“’Yun po talaga ang gusto ko. Kaya wala pa talaga 
sa plano ko ang mag-asawa.”

“Eh, di huwag muna.”

“Well, bahala na si Batman.”

Oo nga. Bahala na rin si Batman sa akin. Sana 
may mahanap akong jowa sa pamamagitan ni Batman!
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Muling bumalik sa pagte-text si A.R. kaya itinuon 

na ni Reese ang atensyon sa pagda-drive hanggang 
sa makarating sila ng Quezon City.

“Sa Gateway na po ako bababa, Ma’am. May 
bibilhin po ako.”

“Sige.”

Nang makababa si A.R. ay tumuloy na si Reese 
sa kanyang condominium sa P. Tuazon. Malapit lang 
iyon sa Araneta Center. Ang kanyang opisina ay nasa 
J.P. Rizal lang din sa Cubao kaya magkalapit lang.

Dalawang oras nang nakauwi ang dalaga pero 
hindi pa rin nawawala sa isip niya ang sinabi ng 
assistant. Bibilhan na lang daw siya ng boyfriend? 
Endangered specie na ba siya? Bakit kasi kailangan 
pang mag-lovelife? 

Para masaya, gaga, sagot ng utak niyang diktador.

Shit. I have to do something about my life!
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“Alam mo, Reese, ilang araw na kitang napapansin. 
Parang may kakaiba,” bati ni Sancho. 

Kararating lang ng bading sa opisina niya, may 
dala itong mga produkto mula sa mga sponsors nila. 
Napangiti siya. Ibig sabihin, tumatalab kahit paano 
ang pagsasayaw niya three times a week sa dance 
studio. 

Magtatatlong linggo na siyang sumasayaw, pero 
wala siyang pinagsasabihan kahit sino. Ayaw niyang 
maintriga na nagpapaganda siya.

“May ginagawa ka bang hindi ko alam?” 
pangungulit ng bading. Puno ng pagdududa ang mga 
mata nito.

“Wala. Kumakain lang ako ng go, grow and glow 
foods kaya gumanda ang kutis ko,” natatawang sabi 
niya.

“Hindi, eh. Well, para ka ngang naggo-glow. Pero 
iba, eh.”

“Anong iba? Wala, ’no? Guni-guni mo lang iyan.”

Umismid na lang si Sancho nang ma-realize 
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na wala itong makukuhang info mula sa kanya. 
Mayamaya ay dumating si A.R.

“Ma’am, parang blooming ka ngayon, ah?” saad 
nito nang makita siya.

“Kita mo ’yan? Hindi lang ako ang nakapansin,” 
hirit uli ni Sancho.

“Saka bago na ang hairstyle n’yo,” puna pa ng 
assistant.

“Ay, oo nga. May kulay na, Girl.” Nilapitan pa ng 
bading ang buhok niya at hinawak-hawakan. “Ang 
lambot, ang ganda, parang shampoo commercial!”

“’Tse! Tigilan n’yo ako,” asik niya. Nang mapunta 
kay A.R. ang mga mata niya ay kinindatan siya nito 
na parang nanunukso pa.

Bahagyang namula si Reese. Teka, bakit ganoon 
ang reaction niya? Agad niyang pinapormal ang 
mukha at umupo upang tingnan ang mga dalang 
papeles ni A.R.

“Approved na daw po ’yung event na gagawin 
natin sa Boracay. Puwede na daw tayo mag-set-up 
next week,” sabi ng binata.

“Ay, next week? Kelan daw? May pupuntahan 
ako sa Davao next week,” ani Sancho. Tumayo ito at 
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tiningnan ang desk calendar. “Three days ako d’un.”

“Ma’am, pinapa-ocular po tayo ng sixteen. 
Puwede daw po mag-set up dun sa bar ng seventeen 
dahil eighteen ang event.” Nakatingin sa kanya si A.R.

Nag-isip muna ang dalaga at tinimbang ang 
sitwasyon. Ocular pa lang ang sixteen at kaya niyang 
gawin iyon. After all, sa kanya nanggagaling ang mga 
approvals ng set up. 

“Sige, gagawan natin ng paraan ’yan. Tawagan 
mo ang team ni Justin.” Ang tinutukoy niya ay ang 
grupo na lagi niyang kinukuha for events.

Agad na tumalima si A.R. Bumalik ito sa sariling 
desk at nag-check sa Internet habang nagtatatawag. 
Binasa uli ni Reese ang plano ng kanilang Boracay 
event. Muling lumapit sa kanya ang assistant.

“Ma’am, manggagaling daw po ng Palawan sina 
Justin. Hapon na raw po ng 17 sila makakarating ng 
Boracay. Paano po ’yan?”

Natahimik siya. Magaling ang team ni Justin, 
kahit hapon na ng seventeen makarating ang mga 
ito, magagawa pa rin nila ang set up in time for the 
event sa eighteen. Pero kailangang makapunta siya 
roon nang mas maaga sakaling may mga last-minute 
changes na kailangang ayusin. Mas mabuti na ang 
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sigurado kaysa mag-cramming. She made a decision.

“Eh, di tayo na lang muna ang mauna doon. We 
can fly on the sixteenth.”

“’Kuha na po ako ng ticket?” Nang tumango siya 
ay tumawag na sa airline company si A.R.

“Ay bongga,” sali ni Sancho. “May time kang 
maglamyerda sa isla at maghanap ng jowa!” 

“Trabaho ang punta namin doon,” giit niya.

“Alam natin ’yan. What I’m saying is—may oras 
ka to have fun, so go for it. Hindi ’yung puro trabaho 
na lang inaatupag mo,” sermon ng bading. “Hindi ka 
na bumabata, uy!”

“Ilang taon na ba si Ma’am?” biglang sabad ni 
A.R. na tinakpan muna ang receiver ng telepono. 

Chismoso rin pala ito?

“’Tse! Asikasuhin mo ang ipinagagawa ko,” sita 
niya. Pinandilatan niya ng mga mata ang assistant. 
“Hindi ’yung edad ko na naman ang pinag-iinteresan 
mong ungkatin!”

Pero imbis na matakot ay natawa lamang ito, 
saka binalikan ang kausap sa phone. 

“Hindi ba alam ni A.R. ang edad mo?” bulong 



Love Knows No Bounds - Charlotte Dianco
ni Sancho na biglang naintriga. Umiling siya. “Ayaw 
mong sabihin?”

“Ano’ng koneksyon n’un sa trabaho?” Kinurot 
niya si Sancho kaya napatili ito.

“Aray, ano ba?”

“Malandi ka, lagi mo na lang akong chinichismis 
diyan. Tigilan mo na!” pabulong na asik niya rito.

“Eh, ano’ng magagawa ko, nagtatanong iyong 
tao?” pabulong ding sagot nito.

“Deadmahin mo. Pati personal na buhay ko, 
kinuwento mo na. Shit, nakakahiya na, ha!”

“Bakit ka mahihiya, eh, assistant mo naman 
’yan?”

“’Yun na nga. Paano pa ako igagalang niyan, eh, 
nabulgar na lahat ng chapter sa buhay ko?”

“’Sus, okay lang ’yun. Open-minded iyang si A.R. 
Kahit bata pa ’yan, mature na ang pag-iisip.”

Sabay silang napatingin sa direksyon ni A.R. 
Wala itong idea na ito ang topic nila.

“At guwapo, di ba? Ganda ng tindig at katawan. 
Matalino at mabait pa,” ani Sancho.
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Tumango siya habang tinitingnan ang assistant. 

In fairness nga, naisip niya.

“Papalicious no?”

“Uh-huh.” Nawala ang ngiti niya nang maisip 
na may girlfriend na nga pala ito—isang sexy at 
magandang babae. “Pero bata pa.”

“’Sus, age doesn’t matter, ’Day. Uso na ngayon 
ang mas matanda ang girl. Kita mo si Demi Moore, si 
Ashton Kutcher pa ang pinakasalan. Kaloka, di ba?”

“Si Demi Moore ’yun.”

“At least, mas bata kang di hamak kay Demi 
Moore.”

“May girlfriend na ’yan,” aniya, hindi maintindihan 
kung bakit naiinis siya sa kaalamang iyon.

“Girlfriend pa lang. Puwede pa silang mag-break. 
Kung ’yung mag-asawa nga, nagdi-divorce pa,” ismid 
ni Sancho. Muli itong bumulong. “Gusto mo ipa-
salvage ko para free na si Papiness?”

Kahit nanlaki ang mga mata ni Reese sa tinuran 
nito ay natawa pa rin siya. Natawa na rin ang 
kaibigan. Kahit alam niyang binibiro lang siya nito ay 
kinilig pa rin siya. Naisip uli niya si Sandra Bullock. 
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At si Demi Moore.

Nagtatawanan pa rin sila nang muling lumapit 
si A.R. Bigla tuloy silang tumahimik.

“Puno na po lahat ng flights sa sixteen. Ang 
bakante lang po ay ang first flight ng fifteen. Kinuha 
ko na. Mauuna tayo ng dalawang araw kina Justin. 
Okay lang po ba?”

“Okay na okay.” Si Sancho ang sumagot. 

Hindi kumibo si Reese. Silang dalawa lang ni 
A.R. ang mauuna sa Boracay? As in sila lang? Bigla 
siyang nakaramdam ng excitement—bagay na hindi 
niya maintindihan.

—————

Two days before their Boracay flight ay nagtungo 
sa Gateway Mall si Reese. Balak niyang bumili ng 
bagong damit, kahit ilang piraso lang. Baka nga 
may ma-meet siya sa business trip. Mabuti na ang 
prepared.

Mas gusto niyang sa Gateway tumingin kaysa sa 
mga malalaking malls dahil mas nadadalian siyang 
maghanap sa naturang lugar. Hindi nakakapagod at 
hindi ganoon kadami ang tao. Kabisado pa niya ang 
pasikot-sikot. 
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Nang makapamili ay naisipan niyang silipin 

kung ano ang palabas sa sinehan para kahit paano ay 
makapag-relax na rin. Pasakay na siya ng escalator 
nang may tumawag sa kanya.

“Ma’am!” Si A.R. iyon. “Nag-shopping kayo?”

“Akala ko umuwi ka na?” Medyo nagulat siya na 
naroon din ito.

Alas cuatro ito umalis kanina sa opisina dahil 
may pupuntahan daw. Okay lang sa kanya dahil tapos 
na ang trabaho nito. Naihanda na ni A.R. ang lahat 
ng kailangan nila for Boracay.

“May mga tiningnan kasi akong bagong camera 
sa ibaba kanina. May demo ng bagong Canon DSLR 
kanina kaya um-attend ako.”

“Hindi ka pa uuwi?” Sabay na silang sumakay 
ng escalator.

“Titingnan ko ’yung palabas sa itaas. Kayo? May 
movie date ba kayo?”

“Wala.”

“Ano’ng gagawin n’yo sa itaas?”

“Titingin din ng bagong palabas. Bakit, hindi ba 
puwedeng manood ng sine nang mag-isa?”
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“’Akina po ’yung dalawang paper bags n’yo. 

Nakakahiya, ang dami n’yong bitbit,” biro nito. 
“At puwede pong manood mag-isa. Lagi ko ngang 
ginagawa ’yun.”

“Bakit? May gf ka, ah.”

“Hindi siya mahilig manood ng sine.”

“Ay, kawawang bata,” hindi napigilang komento 
niya. Nasa tapat na sila ng ticket counter. Halos sabay 
pa silang tumingin sa screen ng Now Showing.

“Talaga bang manonood ka ng sine na mag-isa?” 
tila hindi makapaniwalang tanong nito nang makita 
siyang humakbang patungo sa counter.

“Oo. Nakapili na ako ng movie. Ikaw ba, ano’ng 
plano mo?” 

“Samahan na kita, Ma’am.”

Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi kaya napipilitan 
lang itong samahan siya? Nahihiya ba ito? Hindi alam 
ng dalaga kung ano ang iisipin pero kinilig siya sa 
kaisipan na manonood sila ng sine. Hindi rin niya 
alam kung bakit kinilig siya.

“Sigurado ka? Baka action ang gusto mong 
panoorin? Ako kasi, gusto ko ngayon ay romantic 
comedy.”
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“Okay lang, hindi ako mapili sa sine. Basta 

maganda.”

“Sige, ikaw ang bahala.” Sumenyas ang dalaga 
ng dalawa sa attendant sa ticket booth. 

Pero bago pa siya nakapagbayad ay mabilis na 
naibigay ni A.R. ang isang five-hundred peso bill. 

“Ako na ang magbabayad, ano ka ba!”

“Ako na, Ma’am. Hindi ako sanay na nililibre.”

“Ang sarap mo namang kasama,” biro niya. “Baka 
mawili akong magpalibre ng sine, sige ka.”

Natawa lamang ito at bahagya pang namula. 

Matapos manood ng sine ay nagyaya ng late 
dinner ang dalaga. Gusto niyang i-treat si A.R. kasi 
nag-enjoy siya sa panonood. That and the fact na ito 
ang nagbayad. 

“Naku, Ma’am, huwag na lang po. Nakakahiya.” 
Napakamot ito sa ulo.

“Ano ka ba, para kang others. Kahit pasta lang 
diyan sa Cafe Bola,” aniyang tinutukoy ang isang 
restaurant sa Araneta Coliseum. 

“Malakas ako kumain, baka mapasubo ho kayo,” 
biro nito.
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“As if hindi ko alam na matakaw ka. Naubos mo 

nga ’yung stock ng Korean noodles natin sa office, eh,” 
ganting biro niya. Nang mamula si A.R. ay agad na 
hinawakan ni Reese ang braso nito. “Buti nga naubos 
mo, kasi di namin type ni Sancho.”

“Di kayo mahilig sa Korean noodles?”

“Maanghang masyado, eh!” 

“Kaya nga masarap.” 

“Hayaan mo, pag pumunta uli ako ng Korea, 
dalawang karton ng hot and spicy noodles ang 
ipapasalubong ko sa ’yo.”

“Sige, Ma’am, asahan ko ’yan, ha?”

Sabay pa silang nagkatawanan, natigil lang nang 
pumasok na sila ng Cafe Bola.


